Dzieła powołaniowe
Inicjatywy i akcje powołaniowe

1. Niedziela powołaniowa w Pruchniku
2. Niedziela powołaniowa w Równym
3. Rekolekcje w Miejscu Piastowym
4. Terminy rekolekcji dla dziewczyn
5. Czuwanie w Kałkowie
6. Rekolekcje w Miejscu Piastowym - listopad 2007.
7. SMAP

Zdjęcia w galerii foto.

Rekolekcje rozpoczynają się pierwszego dnia o godz. 17.00;
Zabieramy ze sobą notatnik i przybory osobiste, a w miarę możliwości Pismo święte i śpiwór
Zgłoszenia od dziewczyn ze szkół średnich, studentek i pracujących przyjmuje:
s. Agnieszka Zych.
ul. Kosocicka 38 a
30-694 KRAKÓW,
Tel. 0126581195
kom. 0 783860206;
powolania @ michalitki.pl

Czuwanie w Kałkowie
O nowe powołania oraz o beatyfikację Służebnicy Bożej Matki Anny Kaworek modliła się grupa sióstr i
dziewcząt podczas czuwania w Świętokrzyskim Sanktuarium Matki Bożej, w nocy, z 13 na 14
października. Były to siostry Miriam i Mariola z Miejsca Piastowego wraz z dziewczętami z michalickiej
szkoły, s. mistrzyni Ligia Kostyra z postulantkami i kandydatką, siostry z Szydłowca oraz z placówek z
Radomia i okolic. O 19.00, wśród ciemności, rozświetlonych świecami i latarkami odbyła się droga krzyżowa,
prowadząca do Golgoty. Mieści się tam kaplica bł. ks. Markiewicza. W programie były jeszcze: modlitwa
różańcowa, Apel z ucałowaniem relikwii bł. ks. Bronisława, rozważanie biblijne i Msza św. o 24.00. Główną
intencją modlitwy była prośba o powołania oraz o beatyfikację Założycielki, ale modliłyśmy się także w
bliskich nam intencjach (o zdrowie dla ks. Zbigniewa Barana i innych chorych osób, za nasze parafie, w
których pracujemy, naszych przełożonych, za młodzież). Do sióstr dołączyły się też osoby z grupy
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modlitewnej, która do wyborów parlamentarnych czuwa bezustannie przed Najświętszym Sakramentem w
intencji Ojczyzny. Wszystkim Bóg zapłać za wspólną modlitwę!
s. Mariola Bochniak

Niedziela w Równym
Niedziela powołaniowa i Triduum przed Urocz. św. Stanisława Kostki - patrona dzieci i młodzieży.
Korzystając z zaproszenia Księdza Proboszcza Kazimierza Rojka, w parafii p/w św. Mikołaja i Matki Bożej z
Góry Karmel w Równym k.Dukli przez trzy dni (od niedzieli 16.09.2007 r) modliłyśmy się o dar nowych
powołań zakonnych i kapłańskich. Przez katechezę, świadectwo odkrywania naszego powołania, wspólną
modlitwę i śpiew, starałyśmy się ukazać piękno życia zakonnego i wartość michalickiego charyzmatu w
obecnych czasach. W spotkaniach z młodzieżą gimnazjalną i z dziećmi ze SP wzięły udział: s. Agnieszka
Zych, s. Dorota Szadkowska, s. Monika Gronek, postulantka Aldona Grzywna. Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi i wszystkim, którzy modlili się z nami, składamy serdeczne Bóg zapłać! A na dziewczyny, które
Jezus powołuje (nie tylko z Równego) czekamy!

Rekolekcje w Miejscu Piastowym
Dobiegły końca kilkudniowe rekolekcje dla dziewcząt, które zorganizowała s. Joanna Krupa. W domku
rekolekcyjnym obok domu macierzystego w Miejscu Piastowym przez kilka dni aż "dymiło" od żarliwej
modlitwy, refleksji nad Słowem Bożym, ale też radosnych spotkań, w czasie których słychać było śpiewy, a
zobaczyć można było tańce i skecze, a przede wszystkim wiele pięknej radości na twarzach. Pięknej? Tak,
bo serca przepełniał pokój i nadzieja, że Bóg, który wiernie kocha pokieruje ścieżkami życia każdej z
dziewcząt i pomoże wybrać te najwłaściwsze. Siostrze Joannie i wszystkim, którzy pomagali w prowadzeniu
tych rekolekcji: Bóg zapłać. Dziewczyny? Inne serie rekolekcji tuż tuż. Przyjeżdżajcie. W programie rekolekcji
były małe spacery i dłuższe pielgrzymki /także samochodowe/. Byłyśmy m.in. na Pustelni św. Jana w Dukli.
Zdjęcia z rekolekcji w Galerii Foto

Dodane przez : cssma, dnia 29 wrzesień 2007 01:12
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